
KancelársKe 
osvetlenie
Komplexné riešenie od SSE zahŕňa 
vypracovanie projektu, inštaláciu, prevádzku 
a údržbu kancelárskeho osvetlenia vrátane 
zabezpečenia financovania projektu.

Máte vo SvoJICH adMInIStratívnyCH alebo 
kanCelárSkyCH prIeStoroCH oSvetlenIe, ktoré:
  Nedostatočne osvetľuje pracovné priestory a znižuje komfort pracoviska? 
  Ohrozuje bezpečnosť pri práci?
  Je náročné na spotrebu elektrickej energie?
  Vyžaduje vysoké náklady na údržbu?

SSe váM ponúka energetICky úSporné rIešenIe: 
vySokokvalItné oSvetlenIe využívaJúCe naJModerneJšIu 
led teCHnológIu. 

výHody:

veľKoodberatelia
www.sse.sk 

Úspora elektriny až 50 %.

Dlhá životnosť.

Rovnomerné rozloženie svetla.

Inteligentný stmievací systém.

Nízke produkované teplo LED diód.

Absolútne tichý chod bez blikania.

Bezúdržbová prevádzka.

Zvýšenie bezpečnosti a produktivity práce.

Priateľské k životnému prostrediu.

Atraktívne pracovné prostredie.



Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 
e-mail: osvetlenie@sse.sk
www.sse.sk 

veľKoodberatelia

SSe váM dodá koMplexný produkt
vrátane ponuky fInanCovanIa.

  Nulová počiatočná investícia. 
  Postupné splácanie technológie z úspor na elektrine.
  SSE je garantom riešenia.
  SSE zabezpečí bezproblémovú prevádzku osvetlenia.
  SSE nastaví servisnú zmluvu podľa vašich požiadaviek.
  SSE zabezpečí v prípade záujmu pozáručný servis.

SpolupraCuJte So SSe a zíSkaJte:
  Spoľahlivého, stabilného a finančne silného partnera.
  Riešenie šité na mieru podľa vašich individuálnych požiadaviek.
  Najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.
  Najmodernejšiu technológiu od top dodávateľov.

JednoduCHá IMpleMentáCIa Služby od SSe zaHŕňa:

úSpora So Službou od SSe

výHody SpolupráCe So SSe:

1. Audit 
existujúceho 
osvetlenia.

2. Predbežný 
výpočet úspory 
a hrubý náčrt 
projektu.

3. Návrh 
najvhodnejšieho 
riešenia 
s vyčíslením 
úspor.

4. Výber 
vhodného 
dodávateľa.

5. Zabezpečenie 
skúšobnej 
prevádzky
a efektívneho 
nastavenia.

6. Demontáž 
pôvodnej
a inštalácia novej 
osvetľovacej 
sústavy vrátane 
projektového 
manažmentu 
a technického 
dozoru.

7. Naplno 
využívate 
všetky benefity 
služby od SSE.

Začiatok projektu Ukončenie projektu

NÁVRATNOSŤ:
2 — 5 ROKOV
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Úspory
zákazníka

Pôvodné
náklady

Garantované úspory — splácanie nákladov projektu

Redukované náklady vďaka
novému úspornému osvetleniu 
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